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HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE
Om kort tid skal du søke videregående opplæring.
Her er det mange som opplever «valgets kval».
– 		Hvilken utdanning skal jeg velge?
– 		Hvilket yrke vil jeg ha når jeg blir voksen?
– 		Hvor i landet vil jeg bo?
Det er ikke en lett oppgave å skulle bestemme seg i ung alder for hva en egentlig ønsker å utdanne seg til. Hospitering i videregående er en karriereaktivitet du skal være med på nå.
Men først skal du kartlegge nærings- og arbeidslivet i din kommune og ha fokus på interessante yrker.
Har du glemt hva noen av begrepene betyr, se hva du skrev i fjor, eller søk på nettet.

utdanning.no

Navnet til virksomheten

tautdanning.no

Type virksomhet
Primær-, sekundær-, tertiærnæring/ servicenæring?

jobbkompasset.no

Hva leverer virksomheten?

Hvilke yrker finnes i denne
virksomheten?
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DENNE VIRKSOMHETEN VIL JEG VITE MER OM
Velg ut en av virksomhetene ovenfor, og finn ut litt mer om den. Bruk informasjon fra virksomheten, som for eksempel brosjyrer,
nettsider og årsrapporter. Du kan også finne ut hva som har vært skrevet om denne virksomheten i mediene, for eksempel i
lokalavisen, eller ta direkte kontakt med virksomheten for å få informasjon.

Navn på virksomheten:
Antall ansatte:
Bransje/type virksomhet:

Yrker i virksomheten:

Hva slags varer/tjenester leverer virksomheten?

Har virksomheten lærlingordninger – og i så fall hvilke?

Velg to typiske yrkesgrupper for virksomheten og beskriv det utdanningsnivået som kreves:
1.

2.

Hva tror du denne virksomheten betyr og betyr for ditt lokalsamfunn?

Presenter for hverandre i klassen det dere har kommet fram til.
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UTDANNINGSVEIER
Hva betyr begrepene
Utdanningsprogram, yrkes- og studiekompetanse
I denne oppgaven skal du finne ut mer om hvordan du kan utdanne deg til yrker innen ulike bransjer. Logg deg inn på vilbli.no for
å kartlegge hvilke utdanningsprogrammer som finnes i videregående skole. Forklar hva som menes med begrepene
utdanningsprogram, yrkeskompetanse og studiekompetanse:
Utdanningsprogram

Yrkeskompetanse

Studiekompetanse

Er dette noe for meg? – Velg tre utdanningsprogrammer
Bruk oversikten på www.vilbli.no og velg ut tre utdanningsprogrammer som du vil se nærmere på. Finn deretter ut hvilke skoler i
din kommune som tilbyr disse utdanningsprogrammene.

5

													Arbeidsark 3

UTDANNINGSPROGRAM I VIDEREGÅENDE SKOLE
Utdanningsprogram 1
Hva slags kompetanse får du hvis du fullfører dette utdanningsprogrammet? Sett kryss.
Yrkeskompetanse:

Studiekompetanse:

Hvilke yrker kan dette utdanningsprogrammet føre fram til?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Finn skoler som tilbyr dette utdanningsprogrammet

Utdanningsprogram 2
Hva slags kompetanse får du hvis du fullfører dette utdanningsprogrammet? Sett kryss.
Yrkeskompetanse:

Studiekompetanse:

Hvilke yrker kan dette utdanningsprogrammet føre fram til?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Finn skoler som tilbyr dette utdanningsprogrammet

Utdanningsprogram 3
Hva slags kompetanse får du hvis du fullfører dette utdanningsprogrammet? Sett kryss.
Yrkeskompetanse:

Studiekompetanse:

Hvilke yrker kan dette utdanningsprogrammet føre fram til?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Hvorfor synes du dette utdanningsprogrammet virker interessant?

Finn skoler som tilbyr dette utdanningsprogrammet
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MITT VALG
Nå skal du rangere i rekkefølge de utdanningsprogrammene som du ønsker å gjøre deg godt kjent med. På hospiteringsdagen
besøker du i en hel dag nærmeste videregående skole som tilbyr dette. Målet med dagen er at du skal få et mest mulig realistisk
inntrykk av innholdet i dette utdanningsprogrammet, og hvilke yrkesmuligheter det fører fram til. Er du rimelig sikker på et av
programområdene du skal velge, anbefaler vi deg å bli kjent med to andre programmer.

På mine to utprøvingsdager i videregåendeopplæring ønsker jeg:
Første ønske:
Utdanningsprogrammet:
ved 		

(skole)

Andre ønske:
Utdanningsprogrammet:
ved 		

(skole)

Tredje ønske:
Utdanningsprogrammet:
ved			

(skole)
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FORBEREDELSER TIL UTPRØVINGSDAGENE
Det er viktig å forberede seg godt, slik at du får mest mulig utbytte av dagene. Du skal finne svar på en del spørsmål og kunne
presentere dine erfaringer for medelever i etterkant.
Under ser du forslag til spørsmål som det kan være lurt å spørre vgs-elevene/vgs-lærerne om. Noter også ned eventuelle andre
ting som du lurer på når det gjelder dette utdanningsprogrammet, eller gjerne vil vite mer om.



Hva kan du bli hvis du tar dette utdanningsprogrammet?



Kan man velge ulike veier innenfor dette utdanningsprogrammet?



Hvilke fag har du?



Hvordan er skoledagen organisert?



Kan jeg få se på timeplanen?



Hva skal du velge etter vg1, og hvorfor?



Hva bør man være interessert i eller god til for å trives med dette utdanningsprogrammet?



På hvilken måte er det å ta dette utdanningsprogrammet forskjellig fra det å gå på ungdomsskolen?



Har dere praksis-/utplasseringsordninger?



Har dere ungdomsbedrift?



Hva er bra med denne skolen?

Det er lurt å ta med skrivesaker til å notere med underveis.

Lykke til med utprøvingsdagene!
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ETTERARBEID
Sitt sammen i grupper på tre eller fire personer – yrkesfaglige grupper og studiespesialiserende grupper. Sammenfatt
erfaringene dere har gjort dere, i en presentasjon.
-		Om programområdet/-områdene
-		Om muligheter hvis man velger et av disse programområdene
-		Egenskaper elever som velger dette programområdet, bør ha
-		Hvilke krav vil bli stilt til deg?
-		Om skoledagen, forholdet mellom teori og praksis.
Bruk gjerne vilbli.no og skolens nettside for å finne informasjon til presentasjonen din.
Presenter gruppevis for resten av klassen.
Presentasjonen bør ikke være lengre enn 5 minutter.

9

NOTATER:

10

JOBBSKYGGING - 10 TRINN

11

© Ungt Entreprenørskap Forlag
2. opplag juli 2016
DESIGN: Tank

FRAMTID– SAMSPILL–SKAPERGLEDE
UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere
unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er
etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et
verdensomspennende nettverk gjennom
medlemskap i JA Europe og JA Worldwide.
Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
•
•
•
•
•
•

Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Utdanningsforbundet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Finans Norge (FNO)

•
•
•
•
•

Nordea
Ferd
ManpowerGroup
Enova
Visma

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no
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